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Til stede: Henrik Hansen(HH), Peter Møller (PM), Kai Hvolgaard (KH), Jørn Olsen (JO), Mogens 

Jensen (MJ), Ib Knøsen (IK), Leif Thomsen (LT) og Bent Christensen (BC). 

 

Dagsorden: 

1. Generalforsamling i februar 2014 - opfølgning 

Dirigent 

Beretning 

Regnskab 

Valg til bestyrelsen 

Forplejning m.m. 

2. Orientering fra formanden – bl.a. Jagtens Hus, Jagttegnsundervisning. 

3. Møde med udvalgene – dato og dagsorden. 

4. Køb af jord. 

5. Fremtidige aktiviteter – Åbent hus i HJ. 

6. Økonomi. 

7. Eventuelt. 

Ad 1 – Generalforsamlingen 20. februar 2014.  

 HH har sørget for annoncering i Jæger – og KH sørger for annoncering i lokalavisen. 

 KH har kontaktet Eskild m.h.p. dirigentposten. Tilsagn fra Eskilds side. 

 HH aflægger beretning – men ønsker ”input” fra udvalgene hertil. 

 Regnskab gennemgås af KH. 

 Der Er problemer med at få regnskabsmateriale fra bueafdelingen, men der er dog modtaget DKK 

23.000 i penge fra bueafdelingen. 

 Valg til bestyrelsen. På valg er: 

 PM – genopstiller 

 JO – genopstiller hvis der er problemer med at finde en afløser. 

 Mogens – ?? 

 LT har yderligere 1 år (indtrådt som følge af Rasmus Jensens afgang før udgangen af det første år 

af den 2-årige periode, han var valgt til). 

 Forplejning m.m. – varetages som sædvanligt af Bodil (og det er vi trygge ved). 

 Pokaler m.v.: 

 Fiduspokalen (særlig indsats for foreningen). PM sørger for indgravering af navn på årets modtager. 

 Rævepokalen er ledig. Der er ikke i årets løb nedlagt nogen ræv. 

 Udtrækning til deltagelse i jagter m.v. foregår som sædvanligt umiddelbart efter afslutningen af 

generalforsamlingen. KH + PM. 

     HH sørger for at der står noget om udtrækningerne på hjemmesiden (både for hagl- og riffeljagter). 

 Buejægerne har det sædvanlige stykke til deres bukkejagter (det aftales nærmere på det kommende 

møde med bueudvalget). 

 Amerikansk lotteri sælges under spisningen. Ansvarlig er JO og IK. 

 

 

Ad 2 – Orientering fra formanden. 

 Skytteunionen har tegnet en forsikring, der dækker vore arbejdende medlemmer i forbindelse med 

afholdelse af skydninger. 
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 HH orienterede på ny om de vedtagne planer for et ”Jagtens Hus” på Kalø. Tanken er at opføre 

helt nyt bygninger på stedet og flytte hovedsæden fra Sjælland dertil. Byggeriet forventes at stå 

færdig i efteråret 2015.  

 DJ vil forsøge at sætte sig på al jagttegnsundervisning. HH oplyste, at der p.t. er tilmeldt 22 elever 

til det kommende kursus i HJ. Start 7/1 2014.  

 Til undervisningen skal bruges nye dyr til afstandsbedømmelse (nogle i ”plast plader”, andre i 

aluminium). Bestyrelsen tog omkostningen til efterretning. 

 Der skal afholdes haglskydningsprøver i maj/juni. Med ændringen af reglerne for jagttegn skal 

eleverne træne meget mere end tidligere. Derfor skal der afsættes plads til det i vores planer for 

skydebanens benyttelse. 

 Forlængelse af lejen af jagtarealerne. 

     Lejeaftalen om jagtarealerne er forlænget for 5 år. Lejen er forhøjet med DKK 10.000/år.  

Ad 3 – Møde med udvalgene inden generalforsamlingen – 1. februar 2014. 

 HH havde forslag til dagsorden for møderne med udvalgene: 

 Orientering fra bestyrelsen, udvalgets aktiviteter for 2014, åbent hus i HJ i juni måned, økonomi 

(herunder anskaffelser), udvalgsbeskrivelse samt Evt. 

Ad 4 – Køb af jord. 

 Der har været afholdt møde med Anton, hvis krav er DKK 1.250.000. 

 Vi skal have gjort klart, hvad vi som forening vil med jorden fremover. Dette skal forelægges på 

generalforsamlingen til godkendelse eller forkastelse. 

 HH og MJ påtog sig at lave et oplæg til generalforsamlingen, herunder finansieringsmuligheder. 

 Præsentation via over-heads. 

Ad 5 – Åbenhus i Hjallerup Jagtforening. Arrangement i juni 2014. 

- Skydebane 

- Partering af dyr 

- Tilberedning af dyr 

- Bueskydning 

- Hundedressur 

- Øvrige aktiviteter udvalgene kan byde ind med. 

Ad 6 – Økonomi: Likvide beholdninger udviser indestående på DKK 486.000. 

Ad 7 – Eventuelt:  

 KH havde fået en ”kold afvaskning” da han mødte op i Spar Nord for at forlænge sponsoraftalen.  

 Ingenting for 2013 og noget i 2014 hvis vi til gengæld anviser medlemmer til møde i Spar Nord. 

Desuden kan vi måske ansøge om tilskud til forskellige ting i løbet af året. 

 Vi har fået tilsagn fra Skydebanepuljen om op til DKK 87.000 til anskaffelse af mobilt skydeanlæg 

(max. 50 % af tilskudsberettigende omkostninger). 

 DJ har bevilget DKK 20.000 (noget til buerne og resten til noget andet). 

 Vi skal have gjort noget ved opsamling af affaldet (plastikskåle) ved skydebanen. Husudvalget 

sørger for at indkalde til arbejdsdag med dette på programmet.  

 Nyjægerpuljen har mange penge klar til udlodning, hvis ellers vi kan finde på at ansøge om noget 

relevant (kragejagt/duejagt/skjul/lokkere m.v.). 

 Vi indstiller relevant person fra foreningen (han har fortjent den) til DJ’s aktivitetsnål. HH tager sig af 

at indstillingen fremsendes. 

  Næste bestyrelsesmøde: Torsdag, d. 6. februar, 2014 kl. 19:00. 
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 Referent Peter Møller 

 

___________________             _________________          ________________ 

      Henrik Hansen                              Peter Møller                       Kai Hvolgaard 

       

 

__________________                _________________         ________________ 

         Ib Knøsen                                      Jørn Olsen                       Mogens Jensen 

 

___________________ 
   Leif Thomsen       


